
 
 
 
  

 

10 công ty Pháp được  Viettel Telcom  - doanh nghiệp viễn thông hàng đầu Việt Nam, tuyển chọn  

ANEVIA 

 

Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng, cung cấp các phần mềm OTT và IP 
để phát truyền hình trực tiếp và theo yêu cầu (VoD), Anevia được các nhà 
sáng chế  phần mềm VLC Media Player thành lập vào năm 2003. Ngoài ra, còn 
được biết đến là một trong những công ty tiên phong về nền tảng CDN 
truyền hình, Anevia phát triển các công nghệ tiên tiến cho phép xem truyền 
hình mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị. Giải pháp phần mềm của Anevia 
được các công ty truyền hình, doanh nghiệp viễn thông Tier 1 và Tier 2, cũng 
như nhiều doanh nghiệp nhà nước và tư nhân sử dụng khắp nơi trên thế giới. 
Anevia có trụ sở tại Pháp và nhiều văn phòng tại Mỹ, Bra-xin, Dubai và Sin-ga-
po.   

STREAMWIDE 

 

Tập đoàn  StreamWIDE là doanh nghiệp chuyên về phần mềm phục vụ việc 
cung cấp  dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ công nghệ mới cho các nhà mạng 
di động và cố định. Dựa trên công nghệ đã được cấp bằng sáng chế, tập đoàn 
cung cấp các giải pháp thoại hợp nhất và hội tụ, giải pháp tính thuế , quản lý 
tài khoản trả trước, tạo server thoại và video tương tác, cung cấp nhạc 
chuông theo yêu cầu,v.v…  
Thông qua mạng lưới phân phối toàn cầu, Streamwide hiện đang có mặt trên 
khắp các châu lục. 

INBOX 

 

 

Là chuyên gia về marketing và phát huy giá trị khách hàng, nghiệp vụ của 
Inbox là hiểu hành vi của người tiêu dùng để thiết kế và triển khai các giải 
pháp theo yêu cầu.  
Trước sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông xã hội và dữ liệu lớn, 
Inbox đã phát triển một sản phẩm toàn diện và độc đáo phục vụ hoạt động 
phân tích dựa trên nền tảng thu nhận và theo dõi : «REFLEX-CVM ». Đây là 
giải pháp tích hợp hai tính năng – điều hành và quản lý giá trị khách hàng (giá 
trị này cho phép tăng lợi nhuận từ doanh thu một cách đơn giản và thực tế) 
nhờ vào việc tìm kiếm, thay đổi hành vi và giữ chân khách hàng hiệu quả hơn. 
« Social Media » do Inbox phát triển là một giao diện web theo dõi và phân 
tích hoàn chỉnh với các mục :  Chỉ số chính, Xu hướng, Thời gian thực, Sự 
kiện, Người tác động, Thông tin. 

V3D 

 

 

VISION 360 DEGRES (V3D) là doanh nghiệp chuyên về phần mềm QoS và QoE 
(Quality of Service and Experience). Các giải pháp này cho phép nhà mạng 
kiểm tra từng sự kiện xảy ra trên mỗi máy điện thoại thông minh, nhằm tăng 
hiệu suất, cải thiện kinh nghiệm của người sử dụng và hạn chế nhiều nhất các 
nguy cơ CHURN.  
Phần mềm « EQual ONE » (Experienced based Quality Monitoring) do V3D 
phát triển cho phép đo và phân tích theo thời gian thực mức độ phủ sóng, 
rớt mạng và các sự cố khác để can thiệp nhanh chóng và làm hài lòng các 
thuê bao di động. 

DIGITAL VIRGO 
 

 

Là công ty sản xuất nội dung, dịch vụ giải trí trên các thiết bị kết nối và tạo 
doanh thu cho đối tác thương mại từ các nội dung, dịch vụ này, Digital Virgo 
cung cấp một gói các trang web, di động và ứng dụng với 50 hơn triệu lượt 
truy cập hàng tháng, trong đó có 4,4 triệu thuê bao chịu phí (gói «More 
fun »)  cho người tiêu dùng cuối, và (gói « More money » ) cho các công ty 



 
 
 
  

 

truyền thông, khai thác giải pháp sáng tạo và giải trí để tạo doanh thu từ các 
nội dung và dịch vụ này với một tỷ người tiêu dùng dự kiến. 
Hoạt động vững chắc tại 17 nước ở 3 châu lục (châu Âu, châu Mỹ la tinh và 
châu Phi) với vị thế dẫn đầu, Digital Virgo hiện có 900 nhân viên và đạt doanh 
thu 242 triệu euro vào năm 2013, trong đó một nửa doanh thu đạt được từ 
các thị trường quốc tế. 

XOOLOO 

 

Trong vòng 13 năm, Xooloo đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu về bảo vệ 
trẻ em vị thành niên khi truy cập internet. Hơn 17 triệu người đang sử dụng 
sản phẩm của công ty. 
Phần mềm giám sát dành cho cha mẹ « Xooloo » (được Bộ chuyên trách về 
gia đình của Pháp xếp hạng nhất) bảo vệ trẻ em bằng cách lọc các nội dung 
nguy hiểm, không phù hợp và trái pháp luật ở các trang web có hình ảnh 
khỏa thân và nội dung sex, cá cược và đánh bạc trên mạng, phân biệt đối xử 
và phân biệt chủng tộc, hiếp dâm, hành vi gây nguy hại.  
Khi để ở chế độ « Trẻ em », các diễn đàn, trang web cộng đồng, mạng xã hội,  
tin nhắn trực tiếp, trang web hẹn hò trực tuyến, trang web thương mại cũng 
như các trang web cá cược và đánh bạc bị chặn mặc định và chỉ các nội dung 
đã được phân tích và kiểm tra liên tục bởi nhóm giám sát nội dung  của 
Xooloo mới được truy cập. 

DEVERYWARE 

 

 

Thành lập vào năm 2003, Deveryware thiết kế các ứng dụng định vị điện 
thoại thông minh cho mục đích sử dụng trong công việc và cá nhân. Công ty 
cũng cung cấp hệ thống xử lý cảnh báo dành cho công việc giám sát từ xa. 
Deveryware đã thiết kế và được cấp bằng sáng chế cho hệ thống 
« Permiloc ». Hệ thống này cho phép người sử dụng theo dõi dịch chuyển của 
phương tiện đi lại, hàng hóa và con người mà họ phải quản lý. Đi kèm với hệ 
thống là giải pháp « Geohub »  xử lý dữ liệu và quản lý cảnh báo theo thời 
gian thực với khả năng mở rộng. 
Deveryware đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001 và được Deloitte 
xếp hạng trong top 500 doanh nghiệp công nghệ của châu Âu đang tăng 
trưởng. 

LINAGORA 
 
 

 

LINAGORA là một trong những công ty phần mềm mã nguồn mở ở châu Âu. 
Công ty cung cấp 4 sản phẩm chính :  
‒ « OBM.org » : Phần mềm thư điện tử và làm việc nhóm ; 
‒ « LinShare » : Giải pháp lưu trữ, chia sẻ dữ liệu an toàn; 
‒ « LinID » : Ứng dụng quản lý và đồng bộ hóa định danh;  
‒ « Petals »  Mẫu ESB thích hợp với các kiến trúc mở rộng. 
Các phần mềm của LINAGORA được cung cấp kèm theo dịch vụ bảo hiểm 
phần mềm OSSA với danh sách hơn 400 phần mềm mã nguồn mở, sử dụng 
được luôn, trên một nền tảng duy nhất, thông qua trang web 
www.08000LINUX.com.  
Tiếp nối thành công của các chi nhánh tại Bỉ, Mỹ và Canada, LINAGORA đang 
có kế hoạch mở thêm chi nhánh tại Việt Nam để tăng cường sự hiện diện của 
công ty tại khu vực Đông Nam Á. 

CODIX 
 

CODIX là công ty chuyên về phần mềm quản lý hồ sơ doanh nghiệp trong 
trường hợp đặc biệt: tài khoản khách hàng, bồi thường, bảo hiểm, thiên tai, 
khoản vay, v.v…  

http://www.08000linux.com/


 
 
 
  

 

 
 

 
« iMX » mang đến giải pháp phù hợp nhất để quản lý các loại hồ sơ doanh 
nghiệp : quản lý hợp đồng, tài khoản khách hàng, bồi thường, tranh chấp, 
kiện tụng, v.v… « iMX » tích hợp các concept (Total Events Management, 
Workflow) và công cụ quản lý cần thiết ( GED, Groupware, Intranet, 
Telephone, Fax, e-mail, SMS)trong một giải pháp tổng thể.  
CODIX hiện đang hoạt động tại Việt Nam với chi nhánh ở TP. Hồ Chí Minh. 

PLUG IN DIGITAL 
 

 

Là công ty chuyên phân phối các trò chơi điện tử (video game), PLUG IN 
DIGITAL mang đến giải pháp phân phối chìa khóa trao tay hiệu quả trên toàn 
thế giới. PLUG IN DIGITAL đồng hành cùng với các công ty phát triển game 
trong suốt từng giai đoạn của quy trình thương mại ứng dụng do họ làm ra : 
tư vấn về chiến lược bán hàng, quy chiếu sản phẩm, phân phối, marketing và 
báo cáo tài chính hàng tháng.  
Hợp tác với hơn 70 nền tảng số trên thế giới, trong đó có  Steam, Amazon, 
Gog, Humble Bundle, BigFishGames, và uPlay, PLUG IN DIGITAL đảm bảo lợi 
nhuận mang lại và cách thể hiện tối ưu của từng trò chơi mà công ty cung 
cấp.   


